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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta memòria del Consell Escolar Municipal del curs 2008-09 pretén 

recopilar i descriure l’activitat que s’ha dut a terme en si del Consell, tant 

pels membres del mateix com per tots els ciutadans que hi han volgut 

participar. 

 

El Consell Escolar Municipal és, per definició, un òrgan de participació, 

consulta i assessorament, que ha de recollir les inquietuds i els debats 

oberts a la comunitat educativa. Veure l’educació des d’una perspectiva de 

ciutat és una qüestió que demana a un important nombre de persones 

distanciar-se del punt de vista dels seus fills i filles, del seu centre, del seu 

barri, perquè hi ha moltes qüestions que, més enllà de com ens afecten a 

cadascun de nosaltres, requereixen una visió global que conjugui la suma 

de necessitats, interessos, papers, etc... 

 

Al si del Consell s’han tractat temes habituals de cada curs (calendari, 

matriculació, ...), s’han renovat els membres dels diferents sectors arran de 

les eleccions als consells escolars que es van dur a terme al mes de 

novembre del 2008, i també s’ha estat atent al debat educatiu a Catalunya i 

a les diferents redacció de l’avantprojecte de la Llei d’Educació de 

Catalunya. 

 

De cara al curs vinent, un dels objectius del Consell ha de ser estar atents a 

com es concreta l’aplicació de la Llei d’Educació de Catalunya, quines 

implicacions té per a la nostra ciutat. Al si del Consell s’han de recollir totes 

les aportacions que des de qualsevol dels sectors educatius es vulguin fer, 

per tant que tot aquell que tingui alguna opinió a dir, alguna aportació a fer, 

trobi en el Consell Escolar Municipal i per suposat, en els vocals que 

representen els diferents sectors, un punt de referència on dir la seva i on 

ser escoltats. 
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2. DADES DE LA COMPOSICIÓ, PARTICIPACIÓ I RENOVACIÓ  DELS 

MEMBRES 
 
 

2.1. Composició del Ple del Consell durant el curs 2008-09 
 

 
Sector Representant Període 
President Ramon Burgués Tot el període 
Secretària Isabel Carrillo Tot el període 
Ajuntament Josep Ayuso Tot el període 
 Virgínia Domínguez Tot el període 
 Ricard Estrada Tot el període 
 Patrícia Martínez Tot el període 
 Juan Miguel Mena Tot el període 
 Rosa Roig Tot el període 
Mares i pares d’alumnes Mariana García Fins març 2009 
 Pilar Bracero A partir de març 2009 
 Jordi Elias Fins març 2009 
 Josep M. Roviras A partir de març 2009 
 Susanna Carmona Fins març 2009 
 José Sierra Tot el període 
 Francesca Santana Fins març 2009 
 Josep Ferrer A partir de març 2009 
 Mateu Mas Fins març 2009   
 Felipe Santamaria Tot el període 
 Immaculada Dorio Fins març 2009   
 Antonio del Cacho A partir de març 2009 
 Xavier Casajuana Tot el període 
Professorat Joan Palma Fins març 2009 
 Mercè Rovira A partir de març 2009 
 Teresa  Bombardó Fins març 2009   
 Antoni Climent Fins març 2009    
 Míriam Murillo A partir de març 2009  
 Ferran Anell Tot el període 
 José M. Parra Tot el període 
 Gregorio Fernández Tot el període 
 Miquel Mas Tot el període 
Alumnes Dídac Sales Fins març 2009 
 Josep Puig A partir de març 2009 
 Marta Riba A partir de març 2009 
 Mercè Gorina A partir de març 2009  
 Rosa Pahissa    Tot el període 
Directors centres públics Raquel Gonzàlez Tot el període 
 Carmina Pérez Tot el període 
 Antònia Sierra Tot el període 
 Jose L. Corrales Tot el període 
 Alfons Higuero Fins març 2009 
 Manuel Robles A partir de març 2009 
Titulars centres concertats José Martín Fins abril 2009 
 Assumpta Vilanova A partir d’abril 2009  
 Joan Garcia Tot el període 
 Blanca Urzaiz Fins abril 2009 
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 Carme Jalón A partir d’abril 2009  
Escoles d’adults Angeles Flores Tot el període 
Centres ensenyaments 
artístics 

Toni Fochs Fins maig 2009 

 Agustí Hurtado A partir de maig 2009 
Escoles bressol municipals Marga Castells Tot el període 
Escoles bressol privades Josefina Astigarra Tot el període 
PAS M. Angels Riba Fins març 2009 
 Núria Graells A partir de març 2009 
Serveis educatius Montserrat Fons Tot el període 
Serveis Socials Josep Cantero Tot el període 
Entitats de lleure Sergi Asensio Tot el període 
 Noemí Gálvez Fins l’abril de 2009 
 Anna Pons A partir d’abril 2009 
Consell del dte 1r Francesc Membrado Tot el període 
Consell del dte 2n VACANT Tot el període 
Consell del dte 3r Ramon Martí Tot el període 
Consell del dte 4t Jose Luis Belloso Tot el període 
Consell del dte 5è José Garrido Tot el període 
Consell del dte 6è Olga Balada Tot el període 
Consell del dte 7è Oscar Justícia Tot el període 
 
 
 

2.2. Participació dels diferents sectors del món ed ucatiu en el 
Consell 

 
 
El quadre següent dóna una visió global de la participació de cada sector al 

Consell, de les vacants existents i del percentatge de representació que 

suposa del total de membres que haurien de participar.   

 
 

Sector Nombre 
total 

Membres 
nomenats 

Vacants % representació 

Ajuntament 8 8 0 100% 
Mares i pares d’alumnes 9 7 0 77% 

primària pública consells 2 2 0  
primària pública AMPA 1 1 0  

secundària pública consell 1 1 0  
secundària pública AMPA 1 0 1  

bressol pública consell 1 0 1  
concertada consell 2 2 0  
concertada AMPA 1 1 0  

Professorat 9 7 2 77% 
primària pública consells 2 1 1  

secundària pública consells 1 0 1  
concertada consells 2 2 0  

sindicats 4 4 0  
Alumnes 8 4 4 50% 

pública consells 4 1 3  
concertada consells 3 3 0  
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adults 1 0 1  
Directors centres públics 5 5 0 100% 
Titulars centres concertats 3 3 0 100% 
Escoles d’adults 1 1 0 100% 
Centres ensenyaments 
artístics 

1 1 0 100% 

Escoles bressol 2 2 0 100% 
PAS 4 1 3 25% 
Serveis educatius 1 1 0 100% 
Serveis Socials 1 1 0 100% 
Entitats de lleure 2 2 0 100% 
Consells de districte 7 6 0 86% 
Total de places 61 49 12 80% 
 
A continuació, es fa constar el nombre d’assistents a cada consell agrupats 

pel sector al que representa. 

 
Assistència als plens per sectors 
 
Sector Membres   Octubre Desembre Febrer Abril Juny 
Ajuntament 8 6 4 5 5 4 
Mares i pares d’alumnes 7 2 2 1 5 3 
Professorat 7 2 1 2 3 6 
Alumnes 4 0 0 0 2 1 
Directors centres públics 5 3 3 2 2 3 
Titulars centres concertats 3 1 0 0 2 0 
Escoles d’adults 1 1 1 1 0 1 
Centres ensenyaments art 1 1 1 1 1 0 
Escoles bressol  2 1 1 2 0 1 
PAS 1 0 0 0 1 1 
Serveis educatius 1 1 1 1 0 1 
Entitats de lleure 2 0 0 0 0 0 
Serveis Socials 1 0 1 0 1 0 
Consells de districte 6 3 4 4 2 3 
 49 21 19 19 24 21 
 
 
 
2.3. Renovació dels membres del Consell Escolar Mun icipal 
 
La renovació dels membres del Consell s’ha vinculat a les eleccions als 

consells escolars de centre que es van dur a terme al mes de novembre del 

2008.S’han renovat els sectors on hi havia vacants, bé perquè no hi havia 

membres nomenats o perquè havien finalitzat el seu mandat.  

 

També s’ha fet la renovació d’alguns dels càrrecs de designació directa que 

finalitzaven el seu mandat: representant dels directors/es de secundària 

pública, representants de la titularitat dels centres concertats, representant 

dels centres municipals d’ensenyaments artístics i representant de les 
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entitats de lleure.  

 

Al finalitzar el curs 2008-09 quedaven 12 vacants per cobrir: 2 del sectors 

de mares i pares, 2 del sector del professorat, 4 del sectors d’alumnes, 3 del 

personal del PAS i 1 del representant del districte 2n. 
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3. FUNCIONAMENT: PLE I COMISSIONS 

 

El Consell Escolar Municipal, d’acord amb el que preveu el seu reglament, 

funciona a partir de sessions plenàries i de comissions. Pel que fa a les 

comissions durant aquest curs han funcionat: 

 

- la comissió permanent  

- la comissió que ha estudiat el Reglament de preinscripció i matriculació 

a les escoles bressol públiques 

- la comissió que ha estat analitzant el tema de la reutilització i 

socialització de llibres 

- la comissió que va analitzar la relació família-escola 

 

A continuació es reflecteix la temporalització de treball del Ple del Consell 

d’enguany i en les pàgines següents el contingut d’aquest treball. 

 
 

Comissions  
Ple Permanent Família-

escola 
Socialització 
de llibres 

Reglament 
EB 

 

Setembre’08   2    
Octubre 1 1 1    
Novembre   1  1  
Desembre 1 1     
Gener’09       
Febrer 1 1     
Març       
Abril 1 1  1   
Maig    1   
Juny 1 1  1   
Juliol       
Agost       

Total 5 5 4 3 1  
 
 
 
3.1. El Ple del Consell 

 

Continuant la dinàmica del curs anterior, les reunions del Consell han estat 

itinerants per facilitar el coneixement de diferents equipaments i per donar a 

conèixer als centres la  tasca del Consell. 
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Les reunions s’han celebrat als següents indrets: 

o CEIF El Vapor Buxeda Nou 

o Escola Xaloc 

o Serveis Educatius de la Generalitat 

o Col·legi Sant Joan Bosco 

o IES Ribot i Serra 

 

3.1.1. Extracte de les reunions 

 

Sessió plenària celebrada el 16 d’octubre al CEIF E l Vapor Buxeda Nou 

 

1. Línies de treball de la Regidoria d’Educació per al curs 2008-09 

S’acorda enviar un escrit als Serveis Territorials per tal que tinguin en 

compte l’horari de reunions de les comissions dels Plans educatius 

d’entorn, per garantir l’assistència de tots els sectors representats 

(Annex 1) 

2. Procés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol 

S’acorda crear una comissió per analitzar el Reglament que regularà 

aquest procés.  

3. Aprovació de la memòria del curs 2007-08 

S’expliquen els continguts generals de la memòria i s’aprova. 

4. Temes relacionats amb el Consell 

Es proposa l’ampliació de la comissió permanent. S’incorpora a la 

comissió el Sr. Francesc Membrado com a representat del Consell del 

Districte 1r.  

 

 

Assistents: 23 

 

Documentació lliurada: 

- Proposta de calendari curs 2008-09 

- Proposta de Reglament del procés de preinscripció a les escoles bressol 

- Llibret “Tàndem Família Escola” 
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- Díptic de l’activitat “VIII Cicle de cinema infantil en català” 

- XXVIII Concurs literari Joan Oliver 2008   

- Llibre Ciutat i Escola 

- Moció presentada per CIU en favor de les tradicions catalanes 

 

 

Sessió celebrada el dia 4 de desembre a l’Escola Xa loc 

 

1. Proposta sobre el Reglament que estableix les normes de preinscripció i 

matriculació a les escoles bressol públiques 

Es presenta el document elaborat per la comissió que l’ha analitzat i 

s’aprova la incorporació de dos criteris complementaris: antiguitat de 

residència a Sabadell i el criteri econòmic (Annex 2) 

2. Presentació de les conclusions del treball de la comissió Família-escola i 

de les jornades (Annex 3)  

3. Pressupost del departament per a l’any 2009 

4. Oferta educativa per al curs 2009-2010 

5. Torn obert de paraules. Es proposa fer informe favorable per a la petició 

de canvi de nombre del Ceip Sabadell Centre (Ceip La Trama) i del Ceip 

Can LLong II (Ceip Mas Boadella) (Annex 4) 

 

Assistents: 22 

 

Documentació lliurada: 

- Document de conclusions de les jornades “Família-escola” 

 

 

Sessió celebrada el dia 24 de febrer a la seu dels Serveis Educatius de la 

Generalitat 

 

1. Oferta educativa per al curs 2009-2010 

2. Fons Estatal d’Inversió Local 

Es presenta quines actuacions es duran a terme amb els FEILS, als 

centres educatius.  
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3. Proposta de creació d’un grup de treball per a la reutilització i 

socialització de llibres 

S’aprova la proposta i s’hi apunten la Sra. Virgínia Domínguez i el Sr. 

Juan Miguel Mena.  

4. Dades de participació a les eleccions als consells escolars i renovació 

del Consell Escolar Municipal 

S’expliquen les dades de participació a les eleccions i es fa una 

comparativa amb cursos anteriors.  

 

Assistents: 21 

 

Documentació lliurada: 

- Revista de difusió de l’oferta formativa 

- Tríptic de les activitats d’Illa Oberta 

- Recull del concurs literari Joan Oliver 

- Tríptic del premi Montserrat Miró i Marimón 

 

 

Sessió celebrada el dia 30 d’abril al Col·legi Sant  Joan Bosco 

 

1. Dades de preinscripció per al curs 200-2010 

S’expliquen les dades provisionals de les quals es disposen sobre la 

preinscripció per al proper curs. 

2. La Formació Professional a Sabadell 

S’expliquen l’estudi del grau d’inserció laboral dels alumnes que cursen 

cicles formatius i la campanya de difusió de la Formació Professional. 

3. Seguiment del treball de la comissió de socialització i reutilització de 

llibres 

4. Altres temes. S’aproven provisionalment els dies de lliure disposició per 

al curs vinent.  

 

Assistents: 27 
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Sessió celebrada el dia 4 de juny a l’IES Ribot i S erra 

 

1. Pla pilot de llibres i continguts digitals 

Des de la Generalitat expliquen el Projecte 1:1 de continguts digitals. 

2. Projectes del departament d’Educació: valoració i propostes de millora 

Es fa un repàs dels projectes que han estat objecte de treball durant 

aquest curs i es valora el grau d’acompliment del Pla de treball que es va 

presentar al mes d’octubre.  

3. Seguiment del treball de la comissió sobre reutilització de llibres 

4. Proposta de la representació sindical en relació a algunes mesures del 

departament d’Educació 

Es consensua un escrit que recull la inquietud del sector del professorat 

per les mesures anunciades pel departament d’Educació en relació a la 

gestió de les baixes i les suplències del professorat. 

 

Assistents: 27 

 

Documentació lliurada: 

- Revista La Ceba 

- Revista Ei, mira-te-la! 

 

 
3.1.2. Temes tractats a les reunions del Ple 

 
 

- Línies de treball del departament d’Educació 

- Reglament del procés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol 

públiques 

- Memòria del curs 2007-08 

- Ampliació de la comissió permanent 

- Conclusions de les jornades de les conclusions Família-escola 

- Pressupost del departament d’Educació 2009 

- Oferta educativa per al curs 2009-2010 

- Calendari escolar: dies de lliure disposició 
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- Actuacions incloses al Fons Estatal d’Inversió Local 

- Anàlisi de les dades de participació a les eleccions als consells escolars 

- Pla pilot de llibres i continguts digitals.... 

 
 

 

3.2. Comissió permanent 

 

La Comissió Permanent, genèricament, s’ha dedicat a les funcions pròpies 

establertes en el reglament, segons les quals esdevé l’òrgan de planificació 

i canalització del treball a desenvolupar en el marc del Consell Escolar. 

 

Algunes de les seves funcions són: 

- planificar les reunions del plenari 

- elaborar les ordres del dia 

- decidir l’oportunitat o conveniència de tractar temes que no són  

      específics o propis del CEM 

- presentar iniciatives pròpies al CEM 

- demanar documentació o informació per tractar temes 

- fer el seguiment dels acords del Ple 

- elaborar la present memòria 

 

Durant el curs 2008-09 la comissió permanent ha estat formada per: 

- Sr. Ramon Burgués, president del CEM 

- Sr. Antonio Luis Corrales, representant dels professionals 

- Sr. Joan Garcia, representant dels professionals 

- Sr. Francesc Membrado, representant dels consells de districte 

- Sra. Isabel Carrillo, secretària del CEM 

 

Quan es van iniciar el curs 2008-09 a la comissió permanent quedaven les 

següents places vacants: 

o 1 representants dels professionals 

o 2 representants de mares i pares 

o 1 representant dels alumnes 

o 1 representant dels consells de districte 
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3.3. Comissió de treball sobre la relació Família-e scola 

 

Aquesta comissió es va estar reunint durant tot el curs 2007-08 i va 

organitzar unes jornades que es van portar a terme al mes d’octubre del 

2008. Per tal de dur a terme aquestes jornades, la comissió encara es va 

reunir en diverses ocasions durant el curs 2008-09: dues vegades al 

setembre per preparar-les i una la novembre, per fer la valoració.  

 

El grup de treball estava format pels següents membres del CEM: 

o Antonio Luis Corrales, director de secundària pública 

o Felipe Santamaria, representant del sector de mares i pares 

o Immaculada Dorio, representant del sector de mares i pares 

o José Sierra, representant del sector de mares i pares 

o Susanna Carmona, representant del sector de mares i pares 

o Miquel Mas, representant del professorat 

o Rosa Roig, representant dels grups municipals 

o Sergi Asensio, representant dels grups de lleure 

o Isabel Carrillo, secretària del CEM 

 

També van mostrar interès per participar-hi altres persones que no formen 

part del CEM: 

o Emília Aguilera, directora del Ceip Miquel Carreras 

o Manuel Robles, professor 

o Marc Franco, professor 

o Margarita Espinosa, professora 

o Anna Vivas, AMPA Ceip Miquel Martí i Pol 

o Maria Vilasó, tècnica d’educació 

 

 

3.4. Comissió de treball sobre reutilització i soci alització de llibres 

 

Al mes de febrer del 2009 es va crear una comissió de treball amb l’objectiu 

d’analitzar el tema de la reutilització i socialització de llibres als centres 
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educatius de la ciutat. Com en d’altres ocasions, es va informar a tots els 

centres i les AMPA perquè poguessin participar en cas d’estar interessats.  

Els membres del Plenari que en formen part són: 

 

o Virgínia Domínguez 

o Felipe Santamaria 

o Juan Miguel Mena 

o Montserrat Fons 

 

Arran de la tasca realitzada per la comissió, es va enviar a tots els centres 

educatius una enquesta per tal de recollir informació sobre si porten a terme 

o no projectes de reutilització i d’altres qüestions que poguessin aportar una 

visió general del tema a nivell de ciutat.  

 

També en el si de la comissió s’està treballant per organitzar unes jornades 

sobre aquest tema, que es realitzaran previsiblement abans de final de l’any 

2009. 

 

 
4. ACTUACIONS DERIVADES DELS ACORDS PRESOS AL CONSE LL 

 

4.1. Difusió externa de l’activitat del Consell 

 

Des del Consell es considera que, paral·lelament a la seva tasca principal 

que és fer arribar el seu parer als responsables dels temes tractats, és molt 

important que tota aquesta informació arribi a tota la comunitat educativa 

que finalment seran els destinataris dels acords presos. 

 

Amb aquesta finalitat i fent una aposta per les tecnologies de la informació i 

la comunicació, s’ha continuat amb l’edició en format electrònic d’un butlletí 

que després de cada reunió del Ple, s’edita amb un recull dels temes 

tractats, un espai d’agenda i un espai de notícies. Aquest curs s’han editat 

els següents butlletins (es poden consultar a l’Annex 4):  

 



Consell Escolar Municipal de Sabadell   Memòria curs 2007-08 

16

 

o núm. 19: Novembre 2008 

o núm. 20: Gener 2009 

o núm. 21: Març 2009 

 

Una altra actuació en aquesta mateixa línia de donar a conèixer l’activitat 

del Consell ha estat l’actualització constant de la pàgina web. En el cas del 

treball portat a terme per la comissió que analitza la relació escola-família, a 

la web del CEM s’han publicat diverses preguntes adreçades a tota la 

ciutadania per tal de recollir les opinions sobre aquest tema. 

 

 

4.2. Transmissió dels acords/opinions del CEM a les  institucions o 

als responsables directes 

 

Per ordre cronològic, arran de les decisions preses al Consell, es van 

trametre les següents informacions/documents als responsables directes: 

 

- Novembre 2008: s’envia un escrit a la Directora de Serveis 

Territorials per tal que tinguin en compte la necessitat d’adaptar 

els horaris de les reunions a les comissions dels Plans educatius 

d’entorn, per garantir l’assistència de tots els sectors representats. 

- Desembre 2008: es demana als centres educatius les dades de 

participació a les eleccions als consells escolars i els membres 

que en formen part. 

- Gener 2009: s’envia als centres educatius les conclusions del 

treball de la comissió Família-escola i de les jornades del mes 

d’octubre. 

- Març 2009: s’informa als centres educatius i a les AMPA sobre la 

creació de la comissió per tractar el tema de la socialització i 

reutilització de llibres.  

- Març 2009: es convoquen reunions amb els sectors que formen 

part dels consells escolars de centre, per tal de renovar el CEM.  

- Maig 2009 s’envia a totes les escoles la proposta de dies de lliure 

disposició.  
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4.4. Organització d’actes acadèmics o formatius 

 

El Consell Escolar Municipal del mes d’octubre de l’any 2007 va aprovar la 

proposta de treballar durant el curs el tema de la relació entre l’escola i la 

família. Per dur a terme aquest objectiu, es va crear una comissió de treball 

formada per membres del plenari i per d’altres persones vinculades al món 

educatiu de la nostra ciutat i que van voler participar de forma activa. 

 

En un primer moment, la comissió tenia com a tasca fonamental analitzar en 

quin punt està aquesta relació, quins mecanismes fan servir els centres 

educatius per apropar les famílies a l’escola, com vivencien les pròpies 

famílies el seu paper en el procés educatius dels seus fills i filles i a l’hora 

com participen les mares i pares (representades en alguns casos per les 

AMPA) en la gestió i la vida dels centres. 

 

Davant d’aquests reptes, la comissió va constatar que no disposava de 

dades concretes que poguessin ajudar a elaborar unes conclusions i que 

moltes de les afirmacions que es manifestaven formaven part d’impressions, 

percepcions, etc... Per aquest motiu es va considerar convenient elaborar 

una enquesta que s’adreçaria a mares i pares i al professorat en la qual 

s’intentés de forma més o menys objectiva, captar les opinions sobre els 

mateixos temes dels dos factors fonamentals en la relació família i escola. 

 

Aquesta enquesta finalment va ser contestada per 545 famílies i 101 

mestres i professors, de centres de tota la ciutat, de nivells educatius 

diferents i de tipologia també diferents. Arran de la recollida de tota aquesta 

informació, es va elaborar un informe de resultats que, en molts casos 

confirmava les percepcions que ja es tenien i que en d’altres casos, han 

aportat una informació valuosa que va servir com a punt de partida a les 

jornades que es van dur a terme a l’octubre del 2008. 

 

Les jornades van servir com a punt de trobada de tots els sectors de la 

comunitat educativa. Hi van participar més de 100 persones, provinents 
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majoritàriament del sector de mares i pares (45 persones) i del sector del 

professorat d eprimària i secundària (52 persones). Amb la participació als 

diversos grups de treball que es van constituir es va poder reflexionar sobre 

el paper que les mares i pares han de jugar en tot el procés educatiu, la 

seva relació amb la vida dels centres i com des de l’escola o  l’institut es 

valora i es gestiona la relació amb les famílies.   

 

Així doncs, a l’hora d’elaborar les conclusions d’aquest treball, s’ha 

considerat oportú prendre com a punt de partida algunes de les afirmacions 

recollides a l’enquesta, que més tard van ser la base de les reflexions dels 

grups de treball i que en alguns casos, s’ha plasmat en propostes concretes 

d’actuació.  

 


